
 

 

 
 
 

 
       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ “CIBUS 2021” 

Πάρμα, 04-07/05/2021 
 

Αθήνα, 16/07/2020 

 

Η PROMO SOLUTION, σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στην 20η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και 
Ποτών CIBUS που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 04 – 07 Μαϊου  2021, στην Πάρμα της 
Ιταλίας. 

  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η Διεθνής Έκθεση Cibus αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες και πιο καθιερωμένες 
εκθέσεις στον κλάδο των τροφίμων και των 
ποτών που πραγματοποιούνται στην 
Ιταλία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 
της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. 
Πραγματοποιείται ανα δύο (2) χρόνια, στο 
εκθεσιακό κέντρο Fiere di Parma 
(συνολικής έκτασης 135.000 τ.μ.), και 
αποτελεί μια πραγματική “πλατφόρμα” 
συνάντησης μεγάλων ιταλικών και διεθνών 
επιχειρήσεων, με σημαντικούς εισαγωγείς, διανομείς και χονδρεμπόρους, τόσο από την Ιταλία, 
όσο και από ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί και ένα μοναδικό “forum” παρουσίασης 
όλων των τελευταίων τάσεων στη διατροφή και το λιανεμπόριο, με την πραγματοποίηση 
παρουσιάσεων, σεμιναρίων και “round tables” συζητήσεων από σημαντικά στελέχη και όχι μόνο. 
 



 

Η Ιταλία  μάλιστα εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών 
εξαγωγών, με τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων & τροφίμων να εμφανίζονται σημαντικά 
αυξημένες κατά 7,6% το πρώτο τρίμηνο του 2019 σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Εξαγωγέων (ΠΣΕ). 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 

 Ανά δύο (2) χρόνια 

 135.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου 

 3.100 εκθέτες  

 82.000 επισκέπτες (72.000 το 2018) 

 Περισσότεροι από 2.800 “Top Buyers” 

 Πάνω από 1.300 νέα προϊόντα 

 Περισσότερες από 100.000 επισκέψεις στο site 

της έκθεσης, τις 4 ημέρες που διήρκεσε.  

 
 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση αφορά όλη την γκάμα των ειδών διατροφής και των ποτών, από πρώτες ύλες μέχρι 

επεξεργασμένα και τελικά προϊόντα.  

 

Συγκεκριμένα στην έκθεση προβάλλονται:  

 

 Γαλακτοκομικά, 

 Κρέατα, πουλερικά, αλλαντικά, 

 Κατεψυγμένα κρέατα, ψάρια, έτοιμα φαγητά, παγωτά 

 Προϊόντα ψύξης & ψαρικών, 

 Ιχθυηρά και θαλασσινά, 

 Αρτοσκευάσματα-Ζαχαροπλαστική 

 Ροφήματα, Καφές, Τσάι, 

 Ποτά , Κρασιά, Χυμοί & Αναψυκτικά, 

 Οργανικά και Βιολογικά προϊόντα, 

 Εξοπλισμός για catering & μαζική εστίαση 

 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/1950/italia


 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ PROMO SOLUTION 
 
Η Promo Solution, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η αγοράς της Ιταλίας για τις ελληνικές 
εξαγωγές και αντιλαμβανόμενη τις εξαιρετικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τους Έλληνες 
εξαγωγείς από αυτή την τόσο σημαντική έκθεση, θα οργανώσει για 2η συνεχόμενη φορά 
Ελληνική συλλογική συμμετοχή, παρέχοντας ένα πλήρες και ελκυστικό πακέτο υπηρεσιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 Εξασφάλιση & Ενοίκιο προνομιακού εκθεσιακού χώρου. 

 Πολύ καλή κατασκευή με νέα μοντέρνα υλικά και άρτιο εξοπλισμό του stand με έντονη σήμανση 
της εταιρείας. 

 Οδική μεταφορά εκθεμάτων (μέχρι 1 ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου) και επιστροφή του 
προωθητικού υλικού στην Ελλάδα μετά την λήξη της έκθεσης (μέχρι 2 μεσαίων χαρτοκιβωτίων – 
επιστροφή επιπλέον χαρτοκιβωτίων με χρέωση). Σε ενδεχόμενη μεταφορά ευπαθών εκθεμάτων 
(νωπών ή κατεψυγμένων) θα υπάρξει επιπλέον χρέωση που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον 
συνολικό όγκο των αποστελλομένων. 

 Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του περιπτέρου, 
καθαρισμός, φύλαξη). 

 Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για την προσφορά αναψυκτικών, καφέ (nespresso και 
φίλτρου) και νερού σε όλους τους εκθέτες και επισκέπτες του περιπτέρου. Επίσης παροχή 
εμφιαλωμένων νερών, αναλωσίμων (ποτήρια, καφές, γαλατάκια, καθαριστικά, μπλοκ επαφών 
κτλ.) καθώς και καφετιέρας σε όποιον εκθέτη  επιθυμεί για το περίπτερό του.   

 Σύνδεση Wi-Fi όπου όλοι μας οι εκθέτες μας θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στο 
διαδίκτυο ασύρματα.  

 Δυνατότητα Εκτύπωσης & Σάρωσης Εγγράφων. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το καθαρό κόστος συμμετοχής για την συλλογική συμμετοχή του 2020 

ανέρχεται σε 648 € ανά τ.μ. + 600€ Registration Fee 
 

Η εξασφάλιση γωνιακού περιπτέρου επιβαρύνεται με 7% επί του κόστους 
ανά τ.μ. 

Στα παραπάνω κόστη θα χρεωθεί ελληνικός Φ.Π.Α 24%. 



 

 Άριστο service, υποστήριξη και διοικητική μέριμνα από έμπειρο προσωπικό τόσο κατά την 
προετοιμασία όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.  

 Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, όπως: ενοικίαση 
ψυγείων, LCD & Plasma οθόνες & DVD, ιδιαίτερους διερμηνείς, βοηθητικό προσωπικό, εκτύπωση 
αφισών (με την προϋπόθεση αποστολής του κατάλληλου δημιουργικού στην εταιρία μας 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της εκθέσεως) κλπ 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

 Για να θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε με 
προκαταβολή ύψους 40%.  
 

 Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της PROMO SOLUTION στην 
ALPHA BANK: GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228 

 
 Το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας θα πρέπει να καταβληθεί ως ακολούθως: Β’ δόση: 30% - 

20 Νοεμβρίου 2020,  Γ’ δόση-εξόφληση: εως 26 Φεβρουαρίου 2021 ή με επιταγή λήξεως 2 μηνών 
μετά το πέρας της έκθεσης, που θα πρέπει να αποσταλεί εως 12/03/2021. 
 

 Στο κόστος της συμμετοχής θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 24%.  
 

 Με την δήλωση συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ρητά τον κανονισμό λειτουργίας της 
διοργάνωσης.    

 
 Η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν καταβάλει 

εμπρόθεσμα την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος 
συμμετοχής. Στην περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον εκθέτη η προκαταβολή. 

 

   

   



 

 Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μετά από απόφαση του εκθέτη, η προκαταβολή δεν 
επιστρέφεται και επιπλέον ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις 
δαπάνες τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιήσει ή έχει δεσμευθεί (με βάση τον κανονισμό της 
έκθεσης) να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη (ενοίκιο χώρου, καταχώριση στον 
κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.).  

 
 Εάν η ακύρωση της συμμετοχής μετά από απόφαση του εκθέτη γίνει σε διάστημα μικρότερο των 

2 μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει το 80% της συνολικής 
δαπάνης.  

 
 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακύρωσης, αναβολής ή τερματισμού της έκθεσης λόγω 

απρόβλεπτων γεγονότων, λόγω ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων, 
διαταράξεων, απεργιών, επιδημίας κτλ. η προκαταβολή των 40% θα επιστραφεί στον εκθέτη. Αν 
το παραπάνω αποφασιστεί από τους οργανωτές σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την 
έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει το 40% της συνολικής δαπάνης καθώς 
η PROMO SOLUTION θα έχει ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες για την προετοιμασία της 
συμμετοχής.  

 
 Σε κάθε περίπτωση η PROMO SOLUTION δεν είναι υπόχρεη απέναντι στη συμμετέχουσα εταιρεία 

για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να της προκληθεί από ενδεχόμενη ακύρωση ή αναβολή της 
έκθεσης.   
 
Η εξασφάλιση προνομιακού χώρου όπως γνωρίζετε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη 
υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση των επιθυμητών εκθεσιακών χώρων.  Για το λόγο αυτό θα 
σας παρακαλούσαμε να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατό ώστε να σας 
εξασφαλίσουμε συμμετοχή με το παραπάνω προνομιακό κόστος συμμετοχής!   
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και μας 
αποστείλετε την συνημμένη δήλωση-σύμβαση συμμετοχής το αργότερο μέχρι 13.11.2020.   
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-

9630630, 210-9690720, fax 210-9603142, e-mail: info@promosolution.net ή μπορείτε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.promosolution.net. 

 

 
 
 
Με  εκτίμηση,  
 
Πέτρος Πίγκος Τίτιρης Γιώργος Πέτρος Πίγκος 
International Exhibitions Director Sales & Marketing Department            ional Exhibitions Director 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@promosolution.net
http://www.promosolution.net/


 

 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ         ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ        

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ:    ____ μ² ΓΩΝΙΑ           

  

ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  648 €/τ.μ. & Registration Fee 600 € 
 
Το κόστος οργάνωσης της συμμετοχής περιλαμβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου 
συλλογικού τύπου, οδική μεταφορά εκθεμάτων μέχρι 1 ευρωπαλέτα ξηρού φορτίου (επιστροφή μέχρι 2 
μεσαίων χαρτοκιβωτίων), εγκατάσταση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό του 
περιπτέρου, καθαρισμός περιπτέρου, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από την Promo Solution και 
λοιπές παροχές όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση-εγκύκλιο συμμετοχής της 16.07.2020.  
 
Η παραχώρηση γωνίας επιβαρύνεται με το 7% επί του συνολικού κόστους.  Οι παραπάνω τιμές θα 
επιβαρυνθούν με ελληνικό ΦΠΑ 24 % 
 
Α’ δόση-προκαταβολή με την αίτηση συμμετοχής : 40 % του κόστους συμμετοχής, Β’ δόση: 30% 20 
Νοεμβρίου 2020,  Γ’ δόση-εξόφληση: εως 26 Φεβρουαρίου 2021 ή με επιταγή λήξεως 2 μηνών μετά το 
πέρας της έκθεσης, που θα πρέπει να αποσταλεί εως 12/03/2021. 
Οι δόσεις θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό της Promo Solution στην Ελλάδα: Alpha Bank: 
GR95 0140 1820 1820 0232 0000 228  

 

  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ            ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
         ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                       ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                                  
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                            ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΤΗΛ:                                                                      FAX: 

E-mail: Website: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΟΥ: ΑΦΜ: 

Με την δήλωση συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ρητά τον κανονισμό λειτουργίας της διοργάνωσης.   
Για να θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε με 
προκαταβολή ύψους 40%.  
 
Η PROMO SOLUTION διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη όταν δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 
την προκαταβολή και όταν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής. Στην 
περίπτωση αποκλεισμού δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
συμμετοχής μετά από απόφαση του εκθέτη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και επιπλέον ο εκθέτης 
υποχρεούται να καταβάλει στην PROMO SOLUTION τις δαπάνες τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιήσει ή 
έχει δεσμευθεί (με βάση τον κανονισμό της έκθεσης) να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του εκθέτη 
(ενοίκιο χώρου, καταχώριση στον κατάλογο της έκθεσης, κ.λπ.).  
 
Εάν η ακύρωση της συμμετοχής μετά από απόφαση του εκθέτη γίνει σε διάστημα μικρότερο των 2 
μηνών από την έναρξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει το 80% της συνολικής 
δαπάνης.  
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακύρωσης, αναβολής ή τερματισμού της έκθεσης λόγω απρόβλεπτων 
γεγονότων, λόγω ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων, διαταράξεων, 
απεργιών, επιδημίας κτλ. η προκαταβολή των 40% θα επιστραφεί στον εκθέτη. Αν το παραπάνω 
αποφασιστεί από τους οργανωτές σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη της 
έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει το 40% της συνολικής δαπάνης καθώς  
η PROMO SOLUTION θα έχει ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες για την προετοιμασία της συμμετοχής.   
Σε κάθε περίπτωση η PROMO SOLUTION δεν είναι υπόχρεη απέναντι στη συμμετέχουσα εταιρεία για 
οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να της προκληθεί από ενδεχόμενη ακύρωση ή αναβολή της έκθεσης. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ   

CCIIBBUUSS  PPAARRMMAA  22002211 
ΠΑΡΜΑ, 04-07.05.2021 


